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Amendement 1
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Visum 7

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het advies van het Comité van de 
Regio's over de mededeling van de 
Commissie getiteld "Ontwikkeling van een 
maritieme strategie voor het gebied van de 
Atlantische Oceaan" (ECO/306),

– gezien het advies van het Comité van de 
Regio's over de mededeling van de 
Commissie getiteld "Ontwikkeling van een 
maritieme strategie voor het gebied van de 
Atlantische Oceaan",

Or. fr

Amendement 2
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- onder verwijzing naar zijn resolutie van 
23 juni 2011 over doelstelling 3: een 
uitdaging voor territoriale samenwerking 
- de toekomstige agenda voor 
grensoverschrijdende, transnationale en 
interregionale samenwerking2,
__________________
2 Aangenomen tekst, P7_TA-
PROV(2011)0285 

Or. fr

Amendement 3
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat de Europese crisis 
de situatie verergerd heeft en dat een 
groot deel van de gebieden in het 
Atlantisch gebied hun 
ontwikkelingsniveau hebben zien 
teruglopen;

Or. es

Amendement 4
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat het Atlantisch 
gebied bestaat uit een relatief heterogene 
verzameling van gebieden en dat een 
groot deel van de regio's waaruit het 
gebied bestaat nog altijd niet het niveau 
van gemiddeld communautair inkomen 
heeft behaald en zodoende blijft vallen 
onder de convergentiedoelstelling van het 
Europees cohesiebeleid;

Or. es

Amendement 5
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat een macroregionale 
strategie bijzonder geschikt zou zijn voor 
het Atlantisch gebied;

B. overwegende dat een macroregionale 
strategie bijzonder geschikt zou zijn voor 
het Atlantisch gebied om:
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- voorrang te geven aan synergiën tussen 
de verschillende instrumenten en 
verschillende actieniveaus die betrokken 
zijn bij het ruimtelijkeordeningsbeleid;
- de actoren ter plaatse te associëren met 
de verwezenlijking en de implementatie 
van het ruimtelijkeordeningsbeleid;

Or. fr

Amendement 6
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat een macroregionale 
strategie bijzonder geschikt zou zijn voor
het Atlantisch gebied;

B. overwegende dat een macroregionale 
strategie essentieel is om het Atlantisch 
gebied te dynamiseren;

Or. pt

Amendement 7
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat een macroregionale 
strategie bijzonder geschikt zou zijn voor 
het Atlantisch gebied;

B. overwegende dat een macroregionale 
strategie bijzonder geschikt zou zijn voor 
het Atlantisch gebied door het bieden van 
een gemeenschappelijk perspectief voor 
het wegwerken van de 
gemeenschappelijke tekortkomingen en 
het oplossen van de problemen waar de 
landen en de regio's van het Atlantisch 
gebied mee geconfronteerd worden;

Or. es
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Amendement 8
Alain Cadec, Lambert van Nistelrooij

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat de strategie van 
toepassing moet zijn op alle Europese 
Atlantische gebieden, met inbegrip van de 
kustgebieden van het Kanaal en de Ierse 
Zee, de ultraperifere gebieden en de landen 
en gebieden overzee;

C. overwegende dat de strategie van 
toepassing moet zijn op alle Europese 
Atlantische gebieden, met inbegrip van de 
kustgebieden van het Kanaal en de Ierse 
Zee, de ultraperifere gebieden en de landen 
en gebieden overzee en rekening moet 
houden met de wisselwerking tussen de 
Atlantische gebieden en de 
Noordzeegebieden;

Or. en

Amendement 9
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

C bis. overwegende dat we voor de 
aangegeven gebieden een duurzame 
ontwikkeling moeten verzekeren in 
termen van milieu, samenleving en 
economie;

Or. es

Amendement 10
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Kopje 1
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Ontwerpresolutie Amendement

Een ruimtelijk ordeningsbeleid voor het 
Atlantisch gebied

Een strategische aanpak voor de 
ontwikkeling van het Atlantisch gebied

Or. en

Amendement 11
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. wenst dat de strategie ontwikkeld wordt 
als een beleid voor de ruimtelijke ordening 
van de zee- en landoppervlakten in de 
Atlantische gebieden;

1. wenst dat de strategie een bredere 
aanpak kiest door het opstellen van een 
afgesproken strategische visie voor de 
toekomstige ontwikkeling van het 
Atlantisch gebied, waarin de territoriale 
dimensie is opgenomen, om verbanden 
tussen land en zee te ontwikkelen en een 
kader op te stellen voor een beter beheer 
van een beleid voor de ruimtelijke 
ordening van de zee- en landoppervlakten 
in de Atlantische gebieden;

Or. en

Amendement 12
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. vraagt om de waardevolle lessen 
geleerd van de ontwikkeling van 
bestaande macroregionale en andere 
transnationale strategieën volledig mee te 
nemen in het proces voor de Atlantische 
strategie, in het bijzonder betreffende 
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zaken als bestuur, beleidsontwikkeling, 
communicatie en eigendom, doelen en 
evaluatie;

Or. en

Amendement 13
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. is van mening dat het cohesiebeleid 
een essentieel instrument is voor het 
wegwerken van de tekortkomingen van 
het regionaal beleid van de Unie en voor 
het bijdragen aan het bevorderen van de 
endogene ontwikkeling van de gebieden in 
de macroregio; 

Or. es

Amendement 14
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 ter. dringt erop aan dat de strategie en 
het bijbehorende actieplan sterk de 
nadruk leggen op banen, groei en 
investering;

Or. en

Amendement 15
Nuno Teixeira
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt om de oprichting van een 
permanente structuur voor maritieme 
ruimtelijke planning voor het Atlantisch 
gebied om het beheer van maritieme 
zaken te coördineren volgens een 
intersectorale en transnationale logica;

2. verzoekt om de oprichting van een 
permanente structuur voor maritieme 
ruimtelijke planning voor het Atlantisch 
gebied, opgesteld door de gebieden, de 
betrokken lidstaten en de Europese 
Commissie, met als doelstelling het
coördineren van de gedefinieerde strategie 
en het volgen van de uitvoering van het 
actieplan volgens een intersectorale en 
transnationale logica;

Or. pt

Amendement 16
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. verzoekt om de oprichting van een 
permanente structuur voor maritieme 
ruimtelijke planning voor het Atlantisch 
gebied om het beheer van maritieme zaken 
te coördineren volgens een intersectorale 
en transnationale logica;

2. verzoekt om de oprichting te overwegen
van een permanente structuur voor 
maritieme ruimtelijke planning voor het 
Atlantisch gebied om het beheer van 
maritieme zaken te coördineren volgens 
een intersectorale en transnationale logica;

Or. es

Amendement 17
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat geïntegreerd 
beheer van de mariene en maritieme 
gegevens op Europees niveau essentieel is 
voor het benutten van de maritieme 
mogelijkheden; verzoekt de Commissie 
om haar inspanningen verder te zetten 
voor het verbeteren van het beheer en de 
toegankelijkheid van de gegevens;

Or. fr

Amendement 18
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de visserij een centrale 
rol zou moeten spelen in het ruimtelijk 
ordeningsbeleid voor maritieme gebieden;

4. is van mening dat de economische 
activiteiten verbonden met de zee, met 
hernieuwbare energie en met het toerisme
een centrale rol zouden moeten spelen in 
het ruimtelijk ordeningsbeleid voor 
maritieme gebieden door resoluut bij te 
dragen aan het bevorderen van de 
economische groei, de productie van 
rijkdommen en het creëren van 
werkgelegenheid;

Or. pt

Amendement 19
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de visserij een centrale 4. is van mening dat hernieuwbare 
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rol zou moeten spelen in het ruimtelijk 
ordeningsbeleid voor maritieme gebieden;

mariene energie, zeevervoer, de maritieme 
industrie, toerisme en de visserij een 
centrale rol zouden moeten spelen in het 
ruimtelijk ordeningsbeleid voor maritieme 
gebieden;

Or. bg

Amendement 20
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de visserij een centrale 
rol zou moeten spelen in het ruimtelijk 
ordeningsbeleid voor maritieme gebieden;

4. is van mening dat maritieme 
activiteiten, de visserij en de aquacultuur 
een centrale rol zouden moeten spelen in 
het ruimtelijk ordeningsbeleid voor 
maritieme gebieden;

Or. es

Amendement 21
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. is van mening dat de visserij een centrale 
rol zou moeten spelen in het ruimtelijk 
ordeningsbeleid voor maritieme gebieden;

4. is van mening dat de visserij, in het 
bijzonder ambachtelijke en kustvisserij,
een centrale rol zou moeten spelen in het 
ruimtelijk ordeningsbeleid voor maritieme 
gebieden; wenst dat de regionalisatie van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid een 
aangepast beheer van de ecosystemen 
mogelijk maakt in het Atlantisch gebied 
en stelt als zodanig voor dat de regionale 
adviesraden verplicht op voorhand 
geraadpleegd moeten worden door de 
Commissie in het kader van de 
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implementatie van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid en de actieplannen;

Or. fr

Amendement 22
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor verbetering van de capaciteit 
op het gebied van risicopreventie en -
beheer in het Atlantisch gebied in geval 
van ongelukken op zee en op het land, 
natuurrampen en criminele activiteiten;

5. pleit voor verbetering van de capaciteit 
op het gebied van risicopreventie en -
beheer in het Atlantisch gebied in geval 
van ongelukken op zee en op het land, 
natuurrampen en criminele activiteiten, met 
behulp van een optimale coördinatie 
tussen alle betrokken partijen, waaronder 
de privésector, de regionale en lokale 
overheden, het sociaal middenveld uit de 
sector van maritieme veiligheid, 
maritieme controle en bescherming van 
burgers;

Or. bg

Amendement 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor verbetering van de capaciteit 
op het gebied van risicopreventie en -
beheer in het Atlantisch gebied in geval 
van ongelukken op zee en op het land, 
natuurrampen en criminele activiteiten;

5. pleit voor het aangaan van lokale, 
regionale en grensoverschrijdende 
partnerschappen met het zicht op 
verbetering van de capaciteit op het gebied 
van risicopreventie en -beheer in het 
Atlantisch gebied in geval van ongelukken 
op zee en op het land, natuurrampen en 
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criminele activiteiten;

Or. ro

Amendement 24
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor verbetering van de capaciteit 
op het gebied van risicopreventie en -
beheer in het Atlantisch gebied in geval 
van ongelukken op zee en op het land, 
natuurrampen en criminele activiteiten;

5. pleit voor verbetering van de capaciteit 
op het gebied van risicopreventie en -
beheer in het Atlantisch gebied in geval 
van ongelukken op zee en op het land, 
natuurrampen en criminele activiteiten en 
tevens voor het invoeren van adequate en 
soepele mechanismes voor herstel van en 
schadeloosstelling voor geleden schade;

Or. es

Amendement 25
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. pleit voor verbetering van de capaciteit 
op het gebied van risicopreventie en -
beheer in het Atlantisch gebied in geval 
van ongelukken op zee en op het land, 
natuurrampen en criminele activiteiten;

5. pleit voor verbetering van de capaciteit 
op het gebied van risicopreventie en -
beheer in het Atlantisch gebied in geval 
van ongelukken op zee en op het land, 
natuurrampen en criminele activiteiten;
verzoekt als zodanig om het oprichten van 
een orgaan van Europese kustwachten;

Or. fr
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Amendement 26
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de territoriale 
dimensie van de strategie cruciaal is en 
moet ingaan op de ontsluiting van de 
Atlantische gebieden, de onderlinge 
samenhang tussen de vervoer-, energie- en 
informatienetwerken, de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
in het achterland, alsook de versterking van 
de verbindingen tussen zee en land;

6. is van mening dat de territoriale 
dimensie van de strategie cruciaal is en 
moet ingaan op de problemen van zowel de
verbinding tussen het Atlantisch gebied en 
Centraal-Europa en de verbinding tussen 
de Atlantische gebieden en steden, de 
onderlinge samenhang tussen de vervoer-, 
energie- en informatienetwerken, de 
ontwikkeling van plattelandsgebieden en 
stedelijke gebieden in het achterland, 
alsook de versterking van de verbindingen 
tussen zee en land;

Or. es

Amendement 27
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de territoriale 
dimensie van de strategie cruciaal is en 
moet ingaan op de ontsluiting van de 
Atlantische gebieden, de onderlinge 
samenhang tussen de vervoer-, energie- en 
informatienetwerken, de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
in het achterland, alsook de versterking van 
de verbindingen tussen zee en land;

6. is van mening dat de territoriale 
dimensie van de strategie cruciaal is en 
moet ingaan op de ontsluiting van de 
Atlantische gebieden en in het bijzonder 
de ultraperifere gebieden, de onderlinge 
samenhang tussen de vervoer-, energie- en 
informatienetwerken, de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
in het achterland, alsook de versterking van 
de verbindingen tussen zee en land;

Or. pt
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Amendement 28
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de territoriale 
dimensie van de strategie cruciaal is en 
moet ingaan op de ontsluiting van de 
Atlantische gebieden, de onderlinge 
samenhang tussen de vervoer-, energie- en 
informatienetwerken, de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
in het achterland, alsook de versterking van 
de verbindingen tussen zee en land;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. es

Amendement 29
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. is van mening dat de territoriale 
dimensie van de strategie cruciaal is en 
moet ingaan op de ontsluiting van de 
Atlantische gebieden, de onderlinge 
samenhang tussen de vervoer-, energie- en 
informatienetwerken, de ontwikkeling van 
plattelandsgebieden en stedelijke gebieden 
in het achterland, alsook de versterking van 
de verbindingen tussen zee en land;

6. is van mening dat de territoriale 
dimensie van de strategie cruciaal is en 
moet ingaan op het probleem van het 
verbeteren van de toegankelijkheid en van 
de ontsluiting van de Atlantische gebieden, 
de onderlinge samenhang tussen de 
vervoer-, energie- en informatienetwerken, 
de ontwikkeling van plattelandsgebieden 
en stedelijke gebieden in het achterland, 
alsook de versterking van de verbindingen 
tussen zee en land zonder de ultraperifere 
en eilandgebieden te vergeten;

Or. es
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Amendement 30
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. is van mening dat het passend is om 
te streven naar een evenwichtige groei 
tussen de gebieden, zowel aan de kust als 
in het binnenland, en om de stedelijke 
dimensie van de macroregio te 
bevorderen;

Or. es

Amendement 31
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat snelwegen op zee het 
mogelijk maken om het isolement van de 
Atlantische gebieden te doorbreken, het 
handelsverkeer te bevorderen, de 
economische bedrijvigheid van de havens 
te stimuleren, het toerisme te doen 
toenemen en de CO2-uitstoot terug te 
dringen; verzoekt dat deze wegen in 
aanmerking komen voor steun uit de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen ("Connecting Europe 
Facility");

7. is van mening dat snelwegen op zee en 
maritieme cabotage het mogelijk maken 
om het isolement van de Atlantische 
gebieden te doorbreken, het handelsverkeer 
te bevorderen, de economische 
bedrijvigheid van de havens te stimuleren, 
het toerisme te doen toenemen en de CO2-
uitstoot terug te dringen; verzoekt dat deze 
in aanmerking komen voor steun uit de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen ("Connecting Europe 
Facility");

Or. fr

Amendement 32
Alain Cadec



AM\902798NL.doc 17/39 PE489.598v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat snelwegen op zee het 
mogelijk maken om het isolement van de 
Atlantische gebieden te doorbreken, het 
handelsverkeer te bevorderen, de 
economische bedrijvigheid van de havens 
te stimuleren, het toerisme te doen 
toenemen en de CO2-uitstoot terug te 
dringen; verzoekt dat deze wegen in 
aanmerking komen voor steun uit de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen ("Connecting Europe 
Facility");

7. is van mening dat snelwegen op zee en 
cabotage het mogelijk maken om het 
isolement van de Atlantische gebieden te 
doorbreken, het handelsverkeer te 
bevorderen, de economische bedrijvigheid 
van de havens te stimuleren, het toerisme 
te doen toenemen en de CO2-uitstoot terug 
te dringen; verzoekt dat deze in 
aanmerking komen voor steun uit de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen ("Connecting Europe 
Facility");

Or. fr

Amendement 33
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van mening dat snelwegen op zee het 
mogelijk maken om het isolement van de 
Atlantische gebieden te doorbreken, het 
handelsverkeer te bevorderen, de 
economische bedrijvigheid van de havens 
te stimuleren, het toerisme te doen 
toenemen en de CO2-uitstoot terug te 
dringen; verzoekt dat deze wegen in 
aanmerking komen voor steun uit de 
financieringsfaciliteit voor Europese 
verbindingen;

7. is van mening dat snelwegen op zee het 
mogelijk maken om het isolement van de 
Atlantische gebieden te doorbreken, het 
handelsverkeer te bevorderen, de 
economische bedrijvigheid van de havens 
te stimuleren, het toerisme te doen 
toenemen en de CO2-uitstoot terug te 
dringen; is van mening dat het belangrijk 
is dat, bij de acties om de CO2-uitstoot 
terug te dringen, rekening gehouden 
wordt met de maritieme handel in het 
Atlantisch gebied en de kenmerken van de 
ultraperifere gebieden, waar zeevervoer 
van producten en personen essentieel is 
voor een doeltreffende territoriale, sociale 
en economische cohesie; verzoekt dat deze 
wegen in aanmerking komen voor steun uit 
de financieringsfaciliteit voor Europese 
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verbindingen;

Or. pt

Amendement 34
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het feit dat in de voorstellen 
van de Commissie voor een centraal 
netwerk voor trans-Europese 
vervoersnetwerken niet over een 
Atlantische corridor wordt gesproken en 
vindt het jammer dat er te weinig 
Atlantische havens worden voorgesteld in 
dit centrale netwerk;

10. betreurt het feit dat in de voorstellen 
van de Commissie voor een centraal 
netwerk voor trans-Europese 
vervoersnetwerken niet over een
Atlantische corridor wordt gesproken en 
vindt het jammer dat er te weinig 
Atlantische havens worden voorgesteld in 
dit centrale netwerk; is van mening dat 
bijkomende Atlantische havens 
opgenomen moeten worden tussen de 
knooppunthavens en kondigt voorstellen 
aan op dat gebied;

Or. es

Amendement 35
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. betreurt het feit dat in de voorstellen 
van de Commissie voor een centraal 
netwerk voor trans-Europese 
vervoersnetwerken niet over een 
Atlantische corridor wordt gesproken en 
vindt het jammer dat er te weinig 
Atlantische havens worden voorgesteld in 
dit centrale netwerk;

10. betreurt het feit dat in de voorstellen 
van de Commissie voor een centraal 
netwerk voor trans-Europese 
vervoersnetwerken niet over een corridor 
die het hele Atlantisch gebied bedekt 
wordt gesproken en vindt het jammer dat er 
te weinig Atlantische havens worden 
voorgesteld in dit centrale netwerk;
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Or. fr

Amendement 36
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. verzoekt om bijzondere aandacht 
voor de regio's die kampen met een 
herstructurering van hun bedrijven en 
sectoren, evenals sluiting of verhuizing 
van bedrijven, met als doel het bevorderen 
van hun herindustrialisering door het op 
elkaar afstemmen van havenactiviteiten, 
logistiek en de ontwikkeling van 
industrieën die bijdragen aan de 
belangrijkste toegevoegde waarde; 
verzoekt bovendien om het creëren van 
een uitwisselingsmechanisme voor beste 
industriële praktijken tussen de regio's 
van de Atlantische boog;

Or. es

Amendement 37
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. is van mening dat de strategie marien 
en maritiem onderzoek moet bevorderen 
om de wetenschappelijke kennis van het 
mariene milieu te vergroten, innovatie in 
de maritieme sectoren te stimuleren en een 
duurzaam gebruik van mariene 
hulpbronnen mogelijk te maken;

12. is van mening dat de strategie marien 
en maritiem onderzoek moet bevorderen en 
de toegang voor bedrijven tot de daaruit 
voortkomende gegevens vereenvoudigen
om de wetenschappelijke kennis van het 
mariene milieu te vergroten, innovatie in 
de maritieme sectoren te stimuleren en een 
duurzaam gebruik van mariene 
hulpbronnen mogelijk te maken;
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Or. fr

Amendement 38
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de strategie een 
ambitieus sociaal hoofdstuk moet bevatten 
om de opleiding en toegang van jongeren 
tot maritieme beroepen te bevorderen;

13. is van mening dat de strategie een 
ambitieus sociaal hoofdstuk moet bevatten 
om de opleiding en toegang van jongeren 
tot maritieme beroepen te bevorderen, met 
toegang tot de opgebouwde professionele 
tradities en ervaringen, maar eveneens 
voor het creëren van nieuwe specialiteiten 
die bij kunnen dragen aan de duurzame 
ontwikkeling van de visserijgebieden en 
aan de verbetering van de kwaliteit van 
het leven in die gebieden;

Or. ro

Amendement 39
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is van mening dat de strategie een 
ambitieus sociaal hoofdstuk moet bevatten 
om de opleiding en toegang van jongeren 
tot maritieme beroepen te bevorderen;

13. is van mening dat de strategie een 
ambitieus sociaal hoofdstuk moet bevatten 
om de opleiding en toegang van jongeren 
tot maritieme beroepen te bevorderen, 
evenals de consolidatie van professionele 
structuren momenteel verbonden aan de 
zee en hun bindend vermogen van de 
bevolking in de kustgebieden;

Or. es
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Amendement 40
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. is van mening dat de Atlantische 
gebieden moeten investeren in het geheel 
van hernieuwbare energie door het 
optimaliseren van de verschillende 
natuurlijke bronnen waarover ze 
beschikken, en zo bijdragen aan het 
bevorderen van duurzame energie in hun 
gebied en het behalen van de 
doelstellingen van Europa 2020;

Or. pt

Amendement 41
María Irigoyen Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, María Muñiz De Urquiza

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat mariene hernieuwbare 
energie een veelbelovende industriesector 
vormt die het mogelijk maakt om de 
klimaatverandering en de 
energieafhankelijkheid van de Europese 
Unie te verminderen; wijst er nogmaals op 
dat het Atlantisch gebied bijzonder 
geschikt is voor de ontwikkeling van deze 
energie en is van mening dat 
overheidssteun nodig is om particuliere 
investeringen in deze technologieën te 
begeleiden;

14. benadrukt dat mariene hernieuwbare 
energie een veelbelovende industriesector 
vormt die het mogelijk maakt om de 
klimaatverandering en de 
energieafhankelijkheid van de Europese 
Unie te verminderen; wijst er nogmaals op 
dat het Atlantisch gebied bijzonder 
geschikt is voor het bevorderen van 
nieuwe energiebronnen zoals windenergie 
uit drijvende windmolens en energie uit 
golven en getijden ofwel getijdenenergie 
en is van mening dat overheidssteun nodig 
is om particuliere investeringen in deze 
technologieën te begeleiden;

Or. es
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Amendement 42
Dimitar Stoyanov

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat mariene hernieuwbare 
energie een veelbelovende industriesector 
vormt die het mogelijk maakt om de 
klimaatverandering en de 
energieafhankelijkheid van de Europese 
Unie te verminderen; wijst er nogmaals op 
dat het Atlantisch gebied bijzonder 
geschikt is voor de ontwikkeling van deze 
energie en is van mening dat 
overheidssteun nodig is om particuliere 
investeringen in deze technologieën te 
begeleiden;

14. benadrukt dat mariene hernieuwbare 
energie een veelbelovende industriesector 
vormt die het mogelijk maakt om de 
klimaatverandering en de 
energieafhankelijkheid van de Europese 
Unie te verminderen; wijst er nogmaals op 
dat het Atlantisch gebied bijzonder 
geschikt is voor de ontwikkeling van deze 
energie, door natuurlijke fenomenen zoals 
het getijdenpatroon, en is van mening dat 
overheidssteun nodig is om particuliere 
investeringen in deze technologieën te 
begeleiden;

Or. bg

Amendement 43
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het strategische belang van 
zeevervoer op de Atlantische kust; 
verzoekt de Commissie maatregelen voor 
te stellen om de administratieve 
formaliteiten in de havens te 
vereenvoudigen;

15. benadrukt het strategische belang van 
zeevervoer op de Atlantische kust en van 
verbindingen tussen de ultraperifere 
gebieden en de andere continentale 
gebieden; verzoekt de Commissie 
maatregelen voor te stellen om de 
administratieve formaliteiten in de havens 
te vereenvoudigen;

Or. pt
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Amendement 44
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. benadrukt het strategische belang van 
zeevervoer op de Atlantische kust; 
verzoekt de Commissie maatregelen voor 
te stellen om de administratieve 
formaliteiten in de havens te 
vereenvoudigen;

15. benadrukt het strategische belang van 
zeevervoer op de Atlantische kust; 
verzoekt de Commissie maatregelen voor 
te stellen om de administratieve 
formaliteiten in de havens te 
vereenvoudigen, zonder de controle- en 
verificatiemogelijkheden voor het 
reguleren van handelingen en ladingen te 
verliezen;

Or. es

Amendement 45
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. wijst op het economische belang van 
maritieme sectoren in de Atlantische 
gebieden, met name de 
scheepvaartindustrie; verzoekt de 
Commissie het initiatief LeaderSHIP 2015 
nieuw leven in te blazen om het 
concurrentievermogen van deze sector te 
vergroten in de context van de 
internationale concurrentie;

16. wijst op het economische belang van 
maritieme sectoren in de Atlantische 
gebieden, met name de 
scheepvaartindustrie, die een 
buitengewoon moeilijke tijd doormaakt in 
bepaalde Atlantische regio's en waarvoor 
de Commissie zou moeten bijdragen aan 
het vinden van oplossingen; verzoekt de 
Commissie het initiatief LeaderSHIP 2015 
nieuw leven in te blazen om het 
concurrentievermogen van deze sector te 
vergroten in de context van de 
internationale concurrentie;

Or. es
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Amendement 46
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van de visserij en 
de aquacultuur in de Atlantische gebieden 
en is voor overheidssteun voor de 
vervanging en modernisering van 
vissersvaartuigen;

17. wijst op het belang van activiteiten 
verbonden aan de zee en de visserij en de 
aquacultuur in de Atlantische gebieden en 
is voor overheidssteun voor de vervanging 
en modernisering van vissersvaartuigen, 
evenals voor een specifieke differentiatie 
tussen de kenmerken en het potentieel van 
ambachtelijke kustvisserij en van 
schaaldierkwekerijen;

Or. es

Amendement 47
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. wijst op het belang van de visserij en 
de aquacultuur in de Atlantische gebieden 
en is voor overheidssteun voor de 
vervanging en modernisering van 
vissersvaartuigen;

17. wijst op het belang van de visserij en 
de aquacultuur in de Atlantische gebieden 
en is voor overheidssteun voor de 
vervanging en modernisering van 
vissersvaartuigen; verzet zich tegen het 
voorstel van de Commissie om 
overdraagbare visserijconcessies in te 
voeren omdat dat instrument zou leiden 
tot het concentreren van de visserijrechten 
binnen een klein aantal operatoren en dus 
tot het verdwijnen van verscheidene 
visserijbedrijven;

Or. fr
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Amendement 48
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt de rol van toerisme in de
Atlantische gebieden en met name op het 
aanzienlijke ontwikkelingspotentieel van 
de watersportsector;

18. benadrukt het belang van het 
ontwikkelen van duurzaam toerisme en 
van een kwaliteit die een belangrijke 
toegevoegde waarde geeft aan de 
Atlantische gebieden; legt de nadruk op 
zeevaarttoerisme, wat het mogelijk maakt 
sportieve activiteiten te ontwikkelen en 
meer profijt te halen uit cruises;

Or. pt

Amendement 49
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. benadrukt de rol van toerisme in de 
Atlantische gebieden en met name op het 
aanzienlijke ontwikkelingspotentieel van 
de watersportsector;

18. benadrukt de rol van toerisme in de 
Atlantische gebieden en met name op het 
aanzienlijke ontwikkelingspotentieel van 
de watersportsector; dringt aan op het 
belang van het bevorderen van duurzaam 
toerisme op sociaal en economisch niveau 
en van het beschermen van het 
ecosysteem en de biodiversiteit van de 
Atlantische regio;

Or. es

Amendement 50
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. verzoekt om een externe dimensie 
voor de strategie om bepaalde 
doelstellingen te bevorderen en om 
internationale investeringen aan te 
trekken om in te spelen op bestaande 
mogelijkheden en wijst erop dat het 
marketen van het Atlantisch gebied als 
een regio om in te investeren, te bezoeken 
en zaken te doen een sleutelelement moet 
zijn in het actieplan;

Or. en

Amendement 51
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie met een 
actieplan te komen voor de 
tenuitvoerlegging van de strategie vanaf 
2014;

20. verzoekt de Commissie de Atlantische 
macroregio in te richten en met een 
actieplan te komen voor de 
tenuitvoerlegging van de strategie tussen 
2014 en 2020;

Or. pt

Amendement 52
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. verzoekt de Commissie met een 
actieplan te komen voor de 
tenuitvoerlegging van de strategie vanaf 

20. verzoekt de Commissie met een 
actieplan te komen voor de 
tenuitvoerlegging van de strategie vanaf 
2014, gebaseerd op een bestuurssysteem 
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2014; op verschillende niveaus dat een 
rechtstreeksere deelname van de 
regionale en lokale overheden, de 
betrokken partijen uit de privésector en 
het maatschappelijk middenveld 
garandeert;

Or. es

Amendement 53
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. hamert op de noodzaak om de 
regionale en lokale overheden, de 
Atlantische lidstaten, de actoren uit de 
privésector en het maatschappelijke 
middenveld te verbinden aan het opstellen 
en het implementeren van het actieplan;

Or. fr

Amendement 54
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. wijst erop dat de bestuursstructuur 
om het actieplan te implementeren de 
bijdrage van de vele belanghebbenden en 
mogelijke actoren in de Atlantische 
strategie moet maximaliseren en dringt 
aan op het toepassen van een 
bestuursaanpak op verschillende niveaus 
voor de uitwerking, invoering, evaluatie 
en herziening van het actieplan;
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Or. en

Amendement 55
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. vraagt erom het actieplan te koppelen 
aan het regionale beleid en het 
geïntegreerde maritieme beleid van de 
Europese Unie; is van mening dat tevens
de synergieën met het overige Europese 
beleid vergemakkelijkt moeten worden op 
het gebied van onderzoek en innovatie, 
vervoer, milieu, energie, visserij en 
internationale samenwerking;

22. stelt voor om het actieplan te koppelen 
aan het regionale beleid, het geïntegreerde 
maritieme beleid van de Europese Unie, 
het onderzoeks- en innovatiebeleid 
(Horizon 2020) en het mechanisme voor 
onderlinge verbindingen binnen Europa; 
is van mening dat het fundamenteel is
synergieën met het overige Europese beleid 
te creëren op het gebied van onderzoek en 
innovatie, vervoer, milieu, energie, 
technologie, toerisme, visserij en 
internationale samenwerking;

Or. pt

Amendement 56
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. vraagt erom het actieplan te koppelen 
aan het regionale beleid en het 
geïntegreerde maritieme beleid van de 
Europese Unie; is van mening dat tevens 
de synergieën met het overige Europese 
beleid vergemakkelijkt moeten worden op 
het gebied van onderzoek en innovatie, 
vervoer, milieu, energie, visserij en 
internationale samenwerking;

22. vraagt erom het actieplan te koppelen 
aan het regionale beleid en het 
geïntegreerde maritieme beleid van de 
Europese Unie; is van mening dat tevens 
de synergieën met het overige Europese 
beleid vergemakkelijkt moeten worden op 
het gebied van onderzoek en innovatie, 
vervoer, milieu, energie, visserij, 
aquacultuur en internationale 
samenwerking;
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Or. es

Amendement 57
María Irigoyen Pérez

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22

Ontwerpresolutie Amendement

22. vraagt erom het actieplan te koppelen 
aan het regionale beleid en het 
geïntegreerde maritieme beleid van de 
Europese Unie; is van mening dat tevens 
de synergieën met het overige Europese 
beleid vergemakkelijkt moeten worden op 
het gebied van onderzoek en innovatie, 
vervoer, milieu, energie, visserij en 
internationale samenwerking;

22. vraagt erom het actieplan te koppelen 
aan het regionale beleid en het 
geïntegreerde maritieme beleid van de 
Europese Unie; is van mening dat tevens 
de synergieën met het overige Europese 
beleid vergemakkelijkt moeten worden op 
het gebied van onderzoek en innovatie, 
vervoer, milieu, energie, visserij, 
aquacultuur en internationale 
samenwerking;

Or. es

Amendement 58
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. benadrukt het belangrijke 
potentieel van de Europese 
Investeringsbank, het Europees 
Investeringsfonds, verplichte leningen 
bestemd voor het financieren van 
projecten ("project bonds") en openbare 
en privépartnerschappen voor het 
financieren van de investeringen in de 
strategie;

Or. fr
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Amendement 59
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat de voor de volgende 
programmeringsperiode van de
structuurfondsen voorgestelde 
thematische doelstellingen de pijlers van 
het actieplan moeten vormen aangezien zij 
richting geven aan de investering van de 
fondsen; benadrukt de doelstellingen
"versterking van onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie",
"verbetering van het concurrentievermogen 
van kmo's", "steun voor de overgang naar 
een koolstofarme economie" en
"bevordering van duurzaam vervoer en 
opheffing van knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren";

23. dringt erop aan dat de toekomstige 
Atlantische strategie gebaseerd is op de 
thematische pijlers van de Europa 2020-
strategie, wat toelaat de thematische 
inhoud geïntegreerd te verbinden aan het 
sectoraal beleid; is daarom van mening 
dat de voorgestelde doelstellingen en de 
thematische concentratie voor de vijf 
fondsen met betrekking op het 
gemeenschappelijk strategisch kader van 
het Europees cohesiebeleid voor de
volgende programmeringsperiode de pijlers 
van het actieplan moeten vormen; 
benadrukt de doelstellingen "versterking 
van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en innovatie", "verbetering
van het concurrentievermogen van kmo's",
"steun voor de overgang naar een 
koolstofarme economie" en "bevordering 
van duurzaam vervoer en opheffing van 
knelpunten in centrale 
netwerkinfrastructuren"

Or. es

Amendement 60
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. vraagt om de invoering van het
verplichte "oormerken" van de 
operationele programma's wat betreft de 
prioriteiten van de op die programma's 
betrekking hebbende macroregionale 

24. wijst erop dat de uitwerking van het
actieplan daarom overeen moet komen 
met de beginselen en doelstellingen voor 
de EU-fondsen, in het bijzonder die onder 
het gemeenschappelijk strategisch kader 
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strategieën om ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen en middelen zo goed 
mogelijk op elkaar afgestemd worden;

vallen om ervoor te zorgen dat
maatregelen voor het operationele 
programma en de prioriteiten van de 
Atlantische strategie beter op elkaar 
afgestemd zijn om de doelstellingen en 
middelen op elkaar af te stemmen;

Or. en

Amendement 61
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. vraagt om de invoering van het 
verplichte "oormerken" van de 
operationele programma's wat betreft de 
prioriteiten van de op die programma's 
betrekking hebbende macroregionale 
strategieën om ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen en middelen zo goed 
mogelijk op elkaar afgestemd worden;

24. vraagt om de invoering van het 
"oormerken" van de operationele 
programma's wat betreft de prioriteiten van 
de op die programma's betrekking 
hebbende macroregionale strategieën om 
ervoor te zorgen dat de doelstellingen en 
middelen zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd worden;

Or. es

Amendement 62
François Alfonsi
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. vraagt om de invoering van het 
verplichte "oormerken" van de operationele 
programma's wat betreft de prioriteiten van 
de op die programma's betrekking 
hebbende macroregionale strategieën om 
ervoor te zorgen dat de doelstellingen en 
middelen zo goed mogelijk op elkaar 

24. vraagt om de invoering van het 
verplichte "oormerken" van de operationele 
programma's wat betreft de prioriteiten van 
de op die programma's betrekking 
hebbende macroregionale strategieën om 
ervoor te zorgen dat de doelstellingen en 
middelen zo goed mogelijk op elkaar 
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afgestemd worden; afgestemd worden; verduidelijkt dat die 
verplichte oormerken niet alleen 
betrekking moeten hebben op de 
operationele programma's met betrekking 
op de doelstelling van territoriale 
samenwerking voor het cohesiebeleid 
(Interreg), maar ook op de operationele 
programma's eigen aan iedere regio 
binnen het Atlantisch gebied, met een 
plafond van minstens 20% van de op die 
manier geoormerkte kredieten;

Or. fr

Amendement 63
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. vraagt om de invoering van het 
verplichte "oormerken" van de operationele 
programma's wat betreft de prioriteiten van 
de op die programma's betrekking 
hebbende macroregionale strategieën om 
ervoor te zorgen dat de doelstellingen en 
middelen zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd worden;

24. vraagt om de invoering van het 
verplichte "oormerken" van de operationele 
programma's wat betreft de prioriteiten van 
de op die programma's betrekking 
hebbende macroregionale strategieën om 
ervoor te zorgen dat de doelstellingen en 
middelen zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd worden; is van mening dat de 
ontwikkeling van de regionale kenmerken 
zal leiden tot een efficiënter gebruik van 
structurele fondsen en tot het creëren van 
een toegevoegde waarde op regionaal 
niveau;

Or. ro

Amendement 64
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
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Ontwerpresolutie Amendement

24. vraagt om de invoering van het 
verplichte "oormerken" van de operationele 
programma's wat betreft de prioriteiten van 
de op die programma's betrekking 
hebbende macroregionale strategieën om 
ervoor te zorgen dat de doelstellingen en 
middelen zo goed mogelijk op elkaar 
afgestemd worden;

24. vraagt om de invoering van het 
verplichte "oormerken" van de 
partnerschapscontracten en de 
operationele programma's wat betreft de 
prioriteiten van de op die programma's 
betrekking hebbende macroregionale 
strategieën om ervoor te zorgen dat de 
doelstellingen en middelen zo goed
mogelijk op elkaar afgestemd worden;

Or. fr

Amendement 65
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat de 
transnationale component van de 
doelstelling voor territoriale Europese 
samenwerking een technische 
ondersteuning zou moeten omvatten voor 
de implementatie van het actieplan, in het 
bijzonder door het uitwisselen van goede 
praktijken en netwerkvorming;

Or. fr

Amendement 66
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. is van mening dat, gezien het 
Atlantisch gebied enorme vooruitzichten 
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heeft voor economisch-sociale groei en 
ontwikkeling, de regionale en lokale 
overheden en het sociaal middenveld 
verbonden moeten worden aan de 
implementatie van het actieplan ten bate 
van de Atlantische strategie;

Or. pt

Amendement 67
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. stelt voor dat jaarlijkse 
implementatierapporten voor de relevante 
programma's een beoordeling moeten 
bevatten van hoe de programma's 
bijdragen aan de doelstellingen van de 
Atlantische strategie en de implementatie 
van het actieplan;

Or. en

Amendement 68
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 bis. verzoekt eveneens de toekomstige 
programma's voor territoriale 
samenwerking, bij hun uitwerking en 
implementatie, rekening te houden met 
het actieplan van de macroregionale 
strategie voor het Atlantisch gebied;

Or. fr
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Amendement 69
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. is van mening dat de 
multiregionale operationele programma's 
en multifondsen en geïntegreerde 
territoriale investeringen bijzonder 
relevante instrumenten zijn voor het 
vereenvoudigen van de implementatie van 
het actieplan;

Or. fr

Amendement 70
Nuno Teixeira

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

24 ter. benadrukt het potentieel waarover 
de ultraperifere gebieden beschikken als 
natuurlijk laboratorium voor de realisatie 
van maritieme onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten; benadrukt het 
belang dat de toerismesector bekleedt voor 
die gebieden en de mogelijkheden die 
bestaan voor het creëren van logistieke 
platformen die goederenvervoer tussen 
Europa en andere mondiale economieën 
vergemakkelijken;

Or. pt

Amendement 71
Francisco José Millán Mon, Rosa Estaràs Ferragut
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 25

Ontwerpresolutie Amendement

25. verzoekt de nationale, regionale en 
lokale autoriteiten om te proberen hun 
beleid zoveel mogelijk af te stemmen op de 
prioriteiten van het actieplan;

25. verzoekt de nationale, regionale en 
lokale autoriteiten om te proberen hun 
beleid zoveel mogelijk af te stemmen op de 
prioriteiten van het actieplan en dringt aan 
op een tijdige erkenning en 
tenuitvoerlegging van de strategieën, 
projecten en ervaringen met bestaande 
interregionale samenwerking, die 
actiepunten en operationele en 
beleidsprioriteiten met zich mee kunnen 
brengen voor de toekomstige Atlantische 
macroregio;

Or. es

Amendement 72
Rosa Estaràs Ferragut

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. vraagt om de ontwikkeling van een 
platform voor het beheer van het actieplan 
waarmee één loket wordt geboden aan de 
begunstigden en een betere samenwerking 
ontstaat tussen de verschillende autoriteiten 
die verantwoordelijk zijn voor het beheer 
van de fondsen;

26. herinnert eraan dat de deelname van 
anders beheerde Europese fondsen voor 
de strategische projecten bestemd voor de 
Atlantische boog de noodzaak voorziet 
voor het opstellen van een beheerssysteem 
en aangepaste controle, en vraagt daarom 
om de ontwikkeling van een platform voor 
het beheer van het actieplan waarmee één 
loket wordt geboden aan de begunstigden 
en een betere samenwerking ontstaat tussen 
de verschillende autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van 
de fondsen;

Or. es
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Amendement 73
Alain Cadec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. herinnert eraan dat een Atlantisch 
Forum opgezet is voor 2012 en 2013, als 
voorbereidende actie voorgesteld door het 
Parlement, met als doel alle betrokken 
actoren te associëren met de uitwerking 
van het actieplan; benadrukt dat het 
Parlement, als initiatiefnemer van het 
forum, daarbij een drijvende rol speelt;

Or. fr

Amendement 74
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. stelt voor dat het actieplan, 
eenmaal aangenomen, een informatie- en 
communicatiemodule nodig heeft: om 
zichtbaarheid te verhogen, begrip van de 
doelstellingen te bevorderen, bredere 
deelname aan te trekken (in het bijzonder 
van de privésector) en na verloop van tijd 
de prestaties van de strategie;

Or. en

Amendement 75
Petru Constantin Luhan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

26 bis. verzoekt de Commissie de 
mogelijkheid te bestuderen om
vergelijkbare macroregionale strategieën 
te implementeren in andere gebieden 
waar dat zou leiden tot een duurzame en 
houdbare economische groei;

Or. ro

Amendement 76
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 ter. stelt voor dat de Atlantische 
strategie bovenal overeenstemming moet 
bereiken inzake een strategische visie voor 
het Atlantisch gebied, die de referentie zal 
bieden voor het actieplan 2014-2020; stelt 
eveneens voor dat dit actieplan:
de belangrijkste prioriteiten en 
maatregelen moet vaststellen en 
kernprojecten moet identificeren;
duidelijk bepaalde rollen en 
verantwoordelijkheden moet bepalen voor 
alle belanghebbenden inzake het beleid en 
de implementatie;
sleuteldoelstellingen moet bepalen en 
tevens een scala aan indicatoren om de 
presentatie te meten;
overeenstemming moet geven voor een 
evaluatieproces en een tussentijdse 
beoordeling van de prestaties; 
de benodigde bronnen moet identificeren 
voor de implementatie van het actieplan;

Or. en
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Amendement 77
Pat the Cope Gallagher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

26 quater. stelt voor dat het actieplan 
aangenomen wordt door het Atlantisch 
Forum en verzoekt het opkomende Ierse 
voorzitterschap de bekrachtiging door de 
Europese Raad van het actieplan 
voorrang te geven tijdens het 
voorzitterschap, met aandacht voor 
presentatie, een geloofwaardig proces 
voor controle en doorlopende evaluatie en 
het plannen van een tussentijdse 
beoordeling;

Or. en


